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Lage sein so lite) in das Grossgermanische
Reich hereingeführt wird'l en voorts:
'dass das Schicksal van uns allen in der Zukunft
abháng! van der Solidarität
zwischen
allen Germanen'ê
Hij zal er in dat verband wel op gezinspeeld

hebben, zoals hij ook op 2 juni gedaan had, dat het Duits-Russisch bondgenootschap niet voor de eeuwigheid bedoeld was.
Lang heeft Musserts verzet op de joste juli niet geduurd en dat Himmler
dus aan de boven-weergegeven constructie (waar hij en Seyss-Inquart stellig
samen over gesproken hebben) vasthield, bleek drie weken later toen de
Reichsfiihrer-SS
in een opmerkelijke toespraak tot Nederlandse vrijwilligers
voor de Waffen-SS van alle in bezet gebied werkzame Nederlandse politieke
figuren slechts één noemde: Mussert. 'Es hängt selbstverständlich',
betoogde
Himmler,
'jeder einzelne in Mannestreue an den Männern und an dem Manne del' in seiner
Heimat sein Volk wieder wachgmifen hat. Sa hingen in Sudetenland die sudetendeutschen Volksgenassen an Konrad Henlein und Ihr in Holland hängt mit Recht an dem
Begründer und an dem Leiter Eurer national-sozialistischen
Partei, an Mussert. lelt
kenne beide, Henlein und Mussert, persönlich zu gut, urn nicht zu wissen dass jeder
von ihnen selbstverständlich weiss was er ge/eistet hat, aber ebenso selbstverständlieh
weiss dass ûber uns allen ein grösserer Maim steht, ein ohne jeden Massstab grösserer,
ohne [eden Vergleich auf diesel' Erde: ein germanischer Führer Adolf Hitler! Icli glaube
dass es einstmals für heinen Germanen in der Welt eine Schande und für keinen
Germanen in der Welt eine Untreue gegenüber seiner Heimat ist, wenn er diesem grössten Germanen, diesem grössten Führer der germanisehen Welt, Adolf Hitler, seine Treue
zusagt.'s

Houdt men in het oog dat Henlein het Sudetengebied rijp gemaakt had
voor inlijving in Duitsland en dat hij nadien op een zijspoor gerangeerd
was, dan was het voor Mussert slechts een twijfelachtige eer om in één adem
genoemd te worden met de ex-leider van het Sudetendeutsche Heimatjront.

*
Uiteraard had Seyss-Inquart voor de verwezenlijking van de constructie
die met Himmler afgesproken was, de instemming van Hitler nodig. Het is
aannemelijk dat hij die op 7 augustus verwierf: hij voerde die dag samen met
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